LASS: Referat af Styrelsesmøde 4. december 2018.

Styrelsesmøde den 4/12 2018 i Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv
Tilstede:
Afbud:

Anker Ravn Knudsen, Birgitte Thomsen, Ellen Jensen, Hanne Reese Næsborg,
Leif Jacobsen og suppleant Jytte Ludvigsen.
Suppleant Bodil Gregersen og webmaster Hanne Christensen.

Dagsorden
1. Siden Sidst
2. Godkendelse af referat fra årsmøde
3. Dato for årsmøde 2019. Herunder drøftelse om vores vedtægter skal ændres i den
forbindelse.
4. Markering af LASS 40 års jubilæum i 2019
5. Eventuelt.

1.
Efter en længere snak om årsmødet, hvor vi alle har haft det svært ved at komme i
gang, kom vi med hjælp af Hanne Reese Næsborgs friske øjne, i gang med at få et
nyt LASS stablet på benene. Vi fik drøftet det videre forløb, vedtægter og budgetter
mm.
2.
Referatet fra årsmødet blev godkendt. Alle var enige om, at det var et godt og fyldigt
referat, som er til stor hjælp for igangsættelse af det nye LASS.
3.
Vi fandt datoer for 2019 og bestemte at de kommende møder søges afholdt på
Folkehjem i Aabenraa. Styrelsesmøder holdes på skift ved styrelsesmedlemmernes
arkiver.
Efter årsmødet 2018 er LASS blevet en interesseorganisation, hvor vi er forpligtet til
at afholde to årlige møder/kurser med politisk og fagligt indhold.
Forårsmøde/årsmøde den 23. marts 2019 kl. 13.00 på Folkehjem
Efterårsmøde den 21. september 2019 kl. 13.00 på Folkehjem
Ellen kontakter Folkehjem.
Før hvert møde mødes styrelsen til et formøde kl. 11.00
LASS er ved møderne vært ved kaffe og brød, ligeledes ved formøderne.
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Styrelsen bestemte, at der fremover ikke skal opkræves møde/kursus gebyr, men at
udgifterne skal dækkes af de indbetalte kontingenter.
Der skal inden årsmødet udarbejdes forslag til nye vedtægter. Hertil blev Anker,
Birgitte og Leif bedt om at komme med forslag, til næste styrelsesmøde, disse skal
være udvalget i hænde midt i januar. Ligeledes blev Ellen bedt om at udarbejde et
forslag til et tilrettet buget som passer til det nye LASS.
Disse skal være klar til godkendelse på årsmødet 2019.
I den forbindelse oplyste Ellen at saldoen på kontoen dags dato er på kr. 101.978,83.
Der skal i budgettet anføres et beløb på kr. 50.000,00 mærket 2020.
Medlemsarkiver skal her kunne søge om tilskud til projekter i forbindelse med
markeringen af genforeningen. Birgitte blev bedt om at beskrive puljen, så
medlemmerne får besked og hvordan den kan søges.
Det blev også bedt om, at LASS ved et af de to årlige møder, tager spørgsmålet om
persondataloven op, og hvordan forholder arkiverne sig til den i forbindelse med
vores arkivalier.
4.
LASS har 40-års jubilæum i 2019. Det foreslås holdt i forbindelse med efterårsmødet
den 21. september på Folkehjem.
Der var forslag om at invitere Kim Furdal til et lille historisk indslag og Alex Bødiker
til det lidt mere muntre. Anker blev bedt om at kontakte dem. Der er forslag om et
traktement med et glas champagne og små ting som kransekage og petit fours. Ret
til ændringer forbeholdes.
5.
Næste styrelsesmøde er bestemt til den 18. februar 2019 kl. 19.30 hos Hanne Reese
Næsborg-Andersen, arkivet, Nygade 14, Gråsten.
Leif Jacobsen og Jytte Ludvigsen meddelte, at de ikke genopstiller i 2019.
Man opfordrer til at der så vidt muligt er styrelsesmedlemmer fra alle arkivsamvirker
i Sønderjylland. Der opfordres til at kontakte dem.
Hanne Christensen opfordres til at fortsætte i brugerrådet i Aabenraa.
Hanne Christensen bedes om at skrive referat til årsmøde 2019.
Med venlig hilsen
Leif Jacobsen
Sekretær
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